وحدة الجودة واالعتماد االكادٌمً:
وهً الوحدة المنوط بها تعزٌز االداء االكادٌمً واالداري وكذلك تأكٌد خدمة المجتمع عن
طرٌق ترسٌخ ثقافة الجودة فً كلٌة العلوم للبنات.
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توزٌع معاٌٌر الجودة حسب الهٌئة الوطنٌة لالعتماد االكادٌمً على جمٌع االعضاء
للوقوف على ما هو مطبق بالكلٌة او ال ٌزال ٌحتاج الى تطوٌر حتى ٌتوافق مع معاٌٌر
الهٌئة الوطنٌة لالعتماد.
صٌاغة معاٌٌر الجودة لتتماشى مع ما هو مطلوب تطبٌقه فً الكلٌة.
العمل على توكٌد الجودة عن طرٌق استبانات اعضاء هٌئة التدرٌس بقسمً الطالب
والطالبات.
عمل ورش عمل مصغرة ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة لشرح كٌفٌة استٌفاء الهٌئة
الوطنٌة لالعتماد االكادٌمً.
عمل توصٌف لجمٌع المقررات حسب نموذج الهٌئة الوطنٌة لالعتماد االكادٌمً.
عمل تقارٌر لجمٌع المقررات حسب نموذج الهٌئة الوطنٌة لالعتماد االكادٌمً.

معاٌٌر الجودة واالعتماد فً التعلٌم
ٌوجد العدٌد من المعاٌٌر الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌة حٌث تختلف من دولة الى اخرى من حٌث
العدد والترتٌب والتقدٌم والتأخٌر والدمج والفصل ,اال ان الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد
االكادٌمً فً العراق اعتمدت احد عشر معٌارا للحصول على االعتماد االكادٌمً بما ٌضمن
تحقٌق عناصر الجودة الشاملة فً التعلٌم العالً فً العراق وهً:
 -1الرسالة والغاٌات واالهداف.
 -2أدارة البرنامج.
 -3أدارة ضمان جودة البرنامج.
 -4التعلم والتعلٌم.
 -5أدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة.
 -6مصادر التعلم.
 -7المرافق والتجهٌزات.
 -8التخطٌط واالدارة المالٌة.
 -9عملٌات التوظٌف.
البحث العلمً.
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العالقات بالمجتمع.
-11

متطلبات تطبٌق الجودة:
ٌستلزم تطبٌق برنامج الجودة الشاملة فً اس مؤسسة بعض المتطلبات التً تسبق البدء
بالتطبٌق ,حتى ٌتمكن اعداد العاملٌن لقبول الفكرة ,ومن ثم السعً نحو تحقٌقها بفعالٌة
وحصد نتائجها المرغوبة ,ومن هذه المتطلبات:
-

-

-

-

-

اعادة تشكٌل ثقافة المؤسسة :فإدخال أي مبدأ جدٌد فً المؤسسة ٌعمل على تحسٌن
مستوى االداء للعاملٌن بالمؤسسة.
االستعانة باالستشارٌٌن :الهدف من االستعانة بالخبرات الخارجٌة من مستشارٌن
ومؤسسات متخصصة هو تدعٌم خبرة المؤسسة ومساعدتها فً حل المشكالت التً
ستنشأ ,وخاصة فً المراحل االولى من تطبٌق البرنامج.
تشكٌل فرق العملٌ :تم تشكٌل فرق العمل بحٌث ٌضم كل فرٌق منها عددا من اعضاء
االقسام المعنٌة مباشرة ,او ممن ٌؤدون فعال العمل المراد تطوٌره .وٌجب ان ٌكون
هؤالء االعضاء ممن لدٌهم االستعداد للعمل والتطوٌر ,وان ٌعطوا الصالحٌة للمراجعة
والتقوٌم وتقدٌم مقترحات التحسٌن.
التشجٌع والحفزٌ :جب على المؤسسة تبنً برنامج حوافز فعال ومرنٌ ,وجد جوا من
الثقة والتشجٌع والشعور باالنتماء للمؤسسة وبأهمٌة الدور الموكول للعاملٌن فً
تطبٌق برنامج الجودة الشاملة.
االشراف والمتابعة :من ضرورٌات تطبٌق برنامج الجودة الشاملة االشراف على فرق
العمل وتعدٌل اي مساء خاطئ ومتابعة انجازاتها وتقوٌمها ,والتنسٌق بٌن مختلف
العاملٌن واالدارات واالقسام فً المؤسسة ,وتذلٌل الصعوبات التً تعترض فرق
العمل ,مع االخذ بنظر االعتبار المصلحة العامة.
استراتٌجٌة التطبٌق :لضمان نجاح تطبٌق برنامج الجودة الشاملة ٌجب ان ٌتم ذلك
من خالل استراتٌجٌة واضحة معلنة تتضمن االعداد للتطبٌق ,والتخطٌط إلجراءات
التنفٌذ ,ونظاما لعملٌة قٌاس مستوى االداء والتحسٌن والتطوٌر.

